
Kedves Leendő Erasmusok!  

Szeretnék gratulálni, hogy elnyertétek életetek egyik legjobb félévét Portugáliába! 😊 Csak 

egy dolgot mondhatok, ne hezitáljatok, MINDENKÉPP MENJETEK KI! Biztosan örök élmény 

marad...  

Először én is kicsit féltem a változástól, új emberek, külföld, távol mindenkitől... De 

mindenképp megérte !! 

Lakhatás 

Én az őszi szemeszterben voltam kint, és szeptember első hetében utaztam ki. Amit tudnotok 

kell, hogy nagyon meleg volt egészen november végéig... Én az egyetem melletti kollégiumban 

béreltem külön szobát, ami havonta 250 Euró volt. Ez az itteni árakhoz képest viszonylag jónak 

számít. A szobák bérlése lakásokban általában 350-450 euró között mozog, illetve 250 euróért 

van olyan szoba ahol nincs ablak, ezért is érte meg jobban a kollégiumi szoba :D Sok helyen 

pedig fűtés sincsen. Úgyhogy arra mindenképp figyeljetek ha lakásba költöznétek, hogy legyen 

a szobának ablaka és fűtése 😊 A kollégiumban egyébként, lehet bérelni külön kis 

hűtőszekrényt havi 7,5 euróért, illetve a mosógép használatánál 4 mosás 5 euróba kerül.  

Közlekedés  

A közlekedés elég egyszerű a városban, hiszen majdnem az egész várost metróhálózat fedi le. 

Egy menetre való metró/buszjegy 1,50 euróba kerül, viszont van havi bérlet is. Ha csak 

lisszabon belvárosára vennétek havi bérletet az 20 euró, ha viszont a külvárosba is az 30 euró 

körül van, ha jól emlékszem. A bérletnél fontos, hogy amint megérkeztetek a városba, 

kérvényezzétek a bérlethez való kártyát ami 12 euró körül van, mivel pár nap mire megérkezik, 

illetve igazolványképeiteket se felejtsétek otthon!  

Egyetem 

Az egyetem egyszerűen fantasztikus helyen van, és a campus is nagyon szuperül néz ki! Az 

udvarról persze nem maradhatnak el a pálmafák sem :D Az ebéd is egész jó volt a suliban, napi 

2,5 euróért. Az oktatók többsége kedves volt, és támogatott minket, de azért a viszgákat 

szigorúan veszik, úgyhogy nem árt kicsit tanulni sem ... :D Az egyetemi közösség is iszonyú jó 

volt ! A HÖK is rengeteg játékos programot szervezett nekünk, látszik, hogy van összetartás a 

diákok között és ezt jó volt megtapasztalni. Órákkal kapcsolatosan, van olyan óra amihez 

elegendő előadást tartani, vagy beszámolót írni, és persze van amiből vizsgázni kell. De 

általában van választási lehetőségetek, hogy vizsgáztok-e vagy beszámolót írtok. A vizsgáknál 

mi használhattunk órai jegyzetet, törvényeket, úgyhogy ezt nem érdemes elfelejteni. ;) 

Erasmus programok 

Kétféle diákszervezet van Lisszabonban amelyek Erasmus programokat szerveznek, az ESN és 

az ELL. Én személy szerint mindkettőnk a tagja voltam, de nem volt sok értelme így 

visszagondolva. Mindkettő jó programokat szervez, nagyjából hasonlóakat, viszont nekem az 

ELL programjai jobban tetszettek. Szerveznek városnézéseket, utazásokat, bulikat... 

mindenfélét. Az egyiknek mindenképp érdemes a tagja lenni, azért is mert kezdetben kaphattok 

tőlük egy portugál sim kártyát is, így azzal sem kell foglalkozni külön.  

Vásárlás, árak 



Az árak kicsit drágábbak, mint itthon, Magyarországon. Én úgy tapasztaltam, hogy a Lidl és az 

Auchan voltak a legolcsóbb bevásárlóhelyek, a sarki közértek kicsit drágábbak. A plázák 

általában éjfélig nyitva vannak, az élelmiszerboltok pedig reggel 8 és este 21 óra között. Viszont 

drogériát nem nagyon lehet találni a városban.  

Szórakozás 

Az ESN és ELL minden napra szervez bulit, tényleg minden napra. :D A legtöbb pub, kocsma, 

beülős hely a Bairro Alto környékén van, hiszen ez Lisszabon bulinegyede. Itt toborzódnak 

esténként a fiatalok. Az árakat tekintve ezek olcsóbb helyek, főleg az Erasmus Corner neű hely, 

illetve az Esteves Bar Bairro Alto, ahol a tulaj mindig egy külön kis műsorszámmal készül az 

odalátogatóknak. :D  

 

Egyenlőre ennyit mondanék, ha hezitáltok ne tegyétek, hiszen életetek egyik legnagyobb 

kalandja lehet Erasmusra menni!! Ha pedig kérdésetek lenne bátran keressetek meg 😊  

Sepsi Hanna  

 

 

 


